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60-річчя 
члена-кореспондента НАН України 
Б.В. БУРКИНСЬКОГО  

3 листопада виповнилося шістдесят років відомому вченому-економісту, Заслуженому 
діячеві науки і техніки України члену-кореспонденту НАН України Борису 
Володимировичу Буркинському.  

Народився Б.В. Буркинський у м. Вознесенську в сім'ї службовців. Закінчив Одеський 
технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова. Вся творча діяльність вченого пов'язана з 
Академією наук України. Він працював старшим інженером, керівником групи, старшим 
науковим співробітником, завідувачем відділу, вченим секретарем Одеського відділення 
Інституту економіки, а в 1980 р. очолив цей науковий колектив. З 1991 р. — директор 
Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України.  

Сфера наукових інтересів Бориса Володимировича надзвичайно широка. Він був 
ініціатором створення в інституті нових наукових напрямів з проблем сталого розвитку 
регіонів, формування ринкових механізмів, моделей вільних економічних зон і розвитку 
підприємництва.  

Борис Володимирович — науковий консультант та експерт вищих органів законодавчої і 
виконавчої влади, зокрема робочої групи при Кабінеті Міністрів України з підготовки 
проектів нормативних актів щодо питань правового регулювання діяльності морського 
транспорту, міжвідомчої робочої групи при Міністерстві екології та природних ресурсів 
України з розробки «Комплексної програми українсько-російського співробітництва у 
сфері захисту природного середовища Азово-Чорноморського басейну р. Дніпро і 
транскордонних водотоків», а також робочої групи з питань міжнародних екологічних 
угод проекту екологічної політики і технологій, що виконується за підтримки Агенції 
міжнародного розвитку США.  

Б.В. Буркинським створена наукова школа з регіональних економіко-екологічних проблем 
та проблем розвитку ринку. Він підготував п'ять докторів і понад 30 кандидатів наук, які 
сьогодні творчо працюють на багатьох державних підприємствах та у підприємницькому 
секторі України.  

Упродовж багатьох років учений поєднує наукову роботу з виконанням обов'язків 
заступника голови Одеської обласної державної адміністрації та Південного наукового 
центру НАН України. За плідну працю в органах виконавчої влади, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток регіону та високий професіоналізм його 
неодноразово нагороджували почесними відзнаками голови Одеської обласної державної 
адміністрації та Південного наукового центру.  

Результати наукових досліджень Б.В. Буркинського викладені у більш як 200 наукових 
працях, зокрема в 15 особистих і колективних монографіях та підручниках.  

Свідченням визнання заслуг Б.В. Буркинського як організатора стало нагородження 
очолюваного ним інституту у вересні 2000 р. дипломом Міжнародного відкритого 



Рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота Фортуна» з присвоєнням йому 
титулу «Лауреат Рейтингу».  

Чимало уваги приділяє вчений науково-організаційній роботі як член бюро Наукової ради 
з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку НАН України, член науково-
редакційної ради журналів «Економіка промисловості», «Схід» (Донецьк), «Регіональна 
економіка» (Львів) та багатьох інших.  

Наукова громадськість України, колеги та учні від усього серця поздоровляють Бориса 
Володимировича з ювілеєм і бажають йому здоров'я, щастя, натхнення, нових творчих 
злетів.  

 


